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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága (továbbiakban : Honvédelmi
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, továbbá Alkotmányügyi, igazságügyi és
ügyrendi bizottsága (továbbiakban : Alkotmányügyi bizottság) és Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság) megvitatta „a Rendőr-
ségről szóló 1994. évi X YIV. törvény módosításáról" szóló, T/2916. számon beterjesztett
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T12916130-34 . számú módosító javaslatokat.

Az Emberi jogi bizottság és az Alkotmányügyi bizottság a módosító javaslatokat az
ajánlás kiadásáig nem tárgyalta meg.

Az ajánlásban használt rövidítés :
•

	

a Rendőrségről szóló 1994 . évi XXXIV. törvény = Rtv .
•

	

a nemzetbiztonsági szolgálatoktól szóló 1995 . évi CXXV. törvény = Nbty.

m á s o d i k

	

ajánlása

I.

1 . A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában az Rtv. 6/A. §-ának a
következő módosítását javasolja :

/6. § Az Rtv. a következő új 6/A-6/C. §-okkal és az azokat megelőző alcímmel egészül ki :

A Független Rendészeti Panasztestület/

„6/A. § (1) A Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban : Testület)

a) a 92-93/A. § rendelkezései szerint vizsgálatot folytat,

b) működésének és eljárásainak tapasztalatairól háromévente beszámol [a Kormány-
nak] az Országgyűlésnek, valamint évente tájékoztatja az Országgyűlés rendészeti, valamint
emberi jogi ügyekben feladatkörrel rendelkező bizottság[á]ait,
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c) az alapvető jogok tiszteletben tartása és hatékonyabb védelme érdekében javaslatot
tehet az országos rendőrfőkapitánynak utasítás kiadására, módosítására vagy hatályon kívül
helyezésére .

(2) A Testület öt tagját [a miniszterelnök a miniszter javaslatára nevezi ki] az
Országgyűlés rendészeti, valamint emberi jogi ügyekben feladatkörrel rendelkező bizottságai-
nak együttes javaslatára az Orszázgyuyűlés a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazóval,
egiydejű, listás módon választea. A Testület tagjaira az alapvető jogok védelme érdekében
tevékenységet folytató szervek és szervezetek a [miniszternek] bizottságoknak javaslatot
tehetnek .

(3) A Testület tagjának olyan, büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők
választásán választójoggal rendelkező személy [nevezhető ki] választható meg, aki t

végzettséggel és az alapvető jogok védelme területén kiemelkedő tapasztalatokkal
rendelkezik, és külön törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént .

(4) Nem [nevezhető ki] választható meg a testület tagjává az, aki a [kinevezés]
megválasztás időpontjában vagy az azt megelőző két évben országgyűlési képviselő, állami
vezető, polgármester, párt alkalmazottja vagy tisztségviselője, illetve a [kinevezés]
megválasztás időpontjában vagy az azt megelőző [tíz] hat évben rendvédelmi szervvel vagy a
Magyar Honvédséggel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt, illetve aki a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte .

[(5) A Testület tagjának javasolt személyt kinevezését megelőzően az
Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottsága meghallgatja .]

[(6)] L5) A Testület tagjának megbízatása a [kinevezéssel] megválasztással keletkezik,
és hat évre szól . A Testület tagja megbízatásának megszűnését kővetően nem [nevezhető ki]
választható meg ismételten a Testület tagjává.

[(7)] (6) A Testület akkor határozatképes, ha három tagja jelen van . A Testület tagjai
feladatuk ellátása során függetlenek, az e törvényben meghatározott feladatkörükben nem
utasíthatóak."

Indokolás : Lásd a T/2916/34/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatottal az Előterjesztő képviselője : egyetért .

2 . A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában az Rtv . 6B. §-ának a
következő módosítását javasolja :

/6. § Az Rtv. a következő új 6/A-6/C §-okkal és az azokat megelőző alcímmel egészül ki:/

"6B. § (1) A Testület tagjának megbízatása megszűnik :[, ha
a) a tisztségéről lemond,
b) a megbízatásának időtartama letelik,
c) a tisztségének ellátása alól felmentik, vagy
d) meghal.]
a) megbízatása időtartamának leteltével,
b) lemondással,
c) összeférhedenségi okból
d) felmentéssel,



e) a tisztségtől való megfosztással,
f) a tag halálával .

(2) [A miniszterelnök a miniszter javaslatára felmenti a testület azon tagját,

a) aki neki fel nem róható okból száznyolcvan napnál hosszabb ideig nem képes
eleget tenni a testületi tagságból eredő feladatainak,

b) aki neki felróható okból kilencven napnál hosszabb ideig nem tesz eleget a
testületi tagságból eredő feladatainak,

c) aki felkérését követően bekövetkezett körülmény folytán nem felel meg a
kinevezési feltételeknek,] A Testület tagig megbízatásának megszűnését az (1) bekezdés b),
valamint f) pontig esetében az Országgyűlés elnöke állapítja meg és hirdeti ki . Az (1)
bekezdésc)-e)pontig esetében a megbízatás megszűnésének kérdésében az Országgyűlés
határoz. A megbízatás megszűnésének megállapításához a jelenlévő képviselők kétharmadá-
nak szavazata szükséges .

[(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltétel bekövetkeztét a
miniszterelnök állapítja meg.]

[(4)] (3) A lemondást [érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges] írás-
ban kell közölni az Országgyűlés elnökével, aki köteles azt elfogadni .

(4) Összeférhetetlenségi okból szűnik meg a megbízatása annak a tagnak, aki a
jelölését követően bekövetkezett körülmény folytán nem felel meg a megválasztáshoz
szükséges feltételeknek.

(5) Ha a Testület tagjának tevékenysége során összeférhetetlenségi ok merül fel, azt
meg kell szüntetnie. Az összeférhetetlenség fennállását az Országgyűlés a jelenlévő
képviselők kétharmadának szavazatával határozatban állapítja meg . Ha a Testület tagja az
összeférhetetlenségi okot e határozat meghozatalától számított tíz napon belül nem szünteti
meg, az Országgyűlés-bármely képviselő indítványára -határozatban állapítja meg a Testület
tagja megbízatásának megszűnését. Az összeférhetetlenségi ok fennállását megállapító
országgyűlési határozat meghozatalának időpontjától az összeférhetetlenségi ok megszünteté-
séig vagy a megbízatás e miatt történő megszűnését megállapító országgyűlési határozat
meghozataláig a Testület tagja e tisztségéből eredő jogkörét nem gyakorolhatja .

(6) Felmentéssel szűnik meg a megbízatás, ha a Testület tagja neki fel nem róható
okból százn olcvan na nál hosszabb idei nem ké es ele et tenni a testületi ta sá ból eredő
feladatainak. A felmentést bármely képviselő indítványozhatja.

(7) Tisztségtől való megfosztással szűnik meg a megbízatás, ha a Testület tagja neki
felróható okból kilencven napnál hosszabb ideig nem tesz eleget a testületi tagságból eredő
feladatainak. A tisztségtől való megfosztást az arra alapot adó okok vizsgálatát követően az
Országgyűlés összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó bizottsága indítványozhatja .

[(5)] (8) A Testület tagja megbízatásának az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
okból történő megszűnése esetén a megbízatás megszűnését megelőző harmincadik napig, az
(1) bekezdés b)-f) pontjaiban meghatározott okból történő megszűnését követő harminc napon
belül[, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott megszűnési ok esetében a megbízatás
megszűnését megelőző harmincadik napig] kell az új tagot [kinevezni] megválasztani ."

Indokolás : Lásd a T/2916/34/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatottal az Előterjesztő képviselője : egyetért.
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3. A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában az Rtv. 6/C. §-ának (3)-(4)
bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/6. § Az Rtv. a következő új 6/A -6/C §-okkal és az azokat megelőző alcímmel egészül ki :

"(3) A Testület működését titkárság segíti, amely [a Rendőrség központi szervének
szervezetében] az Országgyűlés munkaszervezetében működik, azonban a Titkárságon
foglalkoztatott személyek tekintetében a munkáltatói jogkört a Testület elnöke gyakorolja .

(4) A Testület elnöke havonta [a minisztériumi főosztályvezető illetményének
másfélszeresével] az államtitkári illetmény nyolcvan százalékával, a Testület többi tagja [a
minisztériumi főosztályvezető illetményével] az államtitkári illetmény ötvenöt százalékával
megegyező összegű tiszteletdíjra jogosult ."

Indokolás: Lásd a T/2916/34/3 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatottal az Előterjesztő képviselője: egyetért .

4. A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslatot a következő új 13. §-sal javasolja
kiegészíteni :

"13. § Az Rtv. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

/Tömegoszlatás/

„(1)Ha a jogellenesen összegyűlt, illetőleg jogellenes magatartást tanúsító tömeg a
szétoszlásra irón ló rendőri felszólításnak nem tesz ele et a Rendőrse az e fe*ezetben
szabályozott kényszerítő eszközök alkalmazása mellett
eszközt, illetőleg intézkedést alkalmazhatja :

a) vízágyút,
b) pirotechnikai eszközt,
c) ingerlőgázt,
d) elfogó hálót,
e) lóháton vagy járműkötelékben végzett kényszeroszlatást .""

Indokolás : Lásd a T/2916/33 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatottal az Előterjesztő képviselője: egyetért .

5. A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslat 14. §-ában az Rtv. 92. §-át a következő
új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni :

"(3)Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben a cselekvőképtelen személy
helyett törvényes képviselője jár el, korlátozottan cselekvőképes személy helyett törvén
képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat . A panasz meghatalmazott vagy jogi képviselő
útján is előterjeszthető . Jogi képviselőként jogvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezet

a tömeggel szemben a következő
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vagy alapítvány, kisebbségi önkormányzat, jogi oktatatást végző egyetem állam- és jogtu-
dományi doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatója is eljárhat ."

Indokolás: Lásd a T/2916/32 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatottal az Előterjesztő képviselője : egyetért .

6. A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslat 14. §-ában az Rtv. 93. §-ának a
következő módosításátjavasolja :

"93 . § (1) A Testülethez a panaszt az intézkedéstől, ha pedig a panasz előterjesztője az
őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, ettől az időponttól számított 8 napon belül lehet
előterjeszteni .

(2) A Testület az alapvető jogot nem sértő, valamint az alapvető jogot csekély
mértékben sértő intézkedéssel szemben előterjesztett panaszt az intézkedést foganatosító szerv
vezetőjéhez átteszi, illetve ha az áttétel ellen a panaszos panaszában előzetesen tiltakozott, az
eljárást megszünteti .

(3) A Testület a rendőri szerveknél előterjesztett panaszokról felvilágosítást kérhet, és
amenn *ben a 92 . 1 bekezdése szerinti el*órásának feltételei fennállnak erről a anaszost
illetve az eljáró rendőri szervet értesíti . A panaszos az értesítés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül kérheti, hogy panaszát az országos rendőrfőkapitány a Testület által
lefolytatott vizsgálatot kővetően bírálja el . Az eljáró rendőri szerv a Testülettől kapott
értesítés kézhezvételekor köteles az eljárását felfüggeszteni .

(4) Amennyiben a panaszos a (3) bekezdés szerint határidőben kéri, hogy panaszát az
országos rendőrfőkapitány a Testület által lefolytatott vizsgálatot követően bírálja el, a rendőri
szerv köteles a panaszt a Testülethez áttenni . Amennyiben a Testület az eljáró rendőri szervet
arról értesíti, hogy a határidő eredménytelenül eltelt, a rendőri szerv köteles eljárását folytatni .

[(3)j A Testület tagja az adott panasz kivizsgálásában, illetve az azzal összefüggő
állásfoglalás kialakításában nem vehet részt, ha az ügy elintézéséből a közigazgatási hatósági
eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései szerint ki lenne zárva .

(6) A 92. $ alapján a rendőri szervekhez benyújtott panaszokról - a Testület által
meghatározott adattartalommal -az országos rendőrfőkapitány havonta tájékoztatást küld a
Testület számára."

Indokolás : Lásd a T/2916/30 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatottal az Előterjesztő képviselője : egyetért.

7. A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslat 19 . § (1) bekezdésének a következő
módosítását, továbbá új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja :

"19 . § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008 . január 1-
jén lép hatályba.



6

(2) A 6 . §, valamint a 22 . & (1) bekezdése 2007 . szeptember 1-jén lép hatályba azzal,
hogy a Független Rendészeti Panasztestület tagjait első ízben 2008 . ianuár 1-fiéig kell
megválasztani ."

Indokolás : Lásd a T/2916/31 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatottal az Előterjesztő képviselője: egyetért .

8. A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslat 22 . §-ának a következő módosítását
javasolja:

"22. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatoktól szóló 1995 . évi CXXV. törvény (a
továbbiakban:Nbtv.) 68 . §-ának (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki :

[A fontos és bizalmas munkakörbe jelölt személyekre vonatkozó szabályok szerint
kijelölésük, illetve megbízatásuk előtt egyszeri biztonsági ellenőrzést kell kezdeményezni az
alábbi személyek tekintetében :]

„f) a Független [Rendőri] Rendészeti Panasztestület tagjai ."

(2) Az Nbty. 69. §-ának [(3)] 0 bekezdése a következő [e)] c) ponttal egészül ki :

[Az [miniszterelnök) Országgyűlés elnöke kezdeményezi az ellenőrzést]

„[e)] c) a Független Rendészeti Panasztestület tagjai"

[tekintetében.]"

Indokolás: Lásd a T/2916/34/4 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatottal az Előterjesztő képviselője : egyetért .

9. A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslatot a kővetkező új 29. §-sal javasolja
kiegészíteni :

"29. ~ Az Országgyűlés elnöke az államháztartásért felelős miniszter bevonásával
gondoskodik a Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltéte-
leiről ."

Indokolás : Lásd a T/2916/34/5. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatottal az Előterjesztő képviselője : egyetért .
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II.

Bizottsági, ill . előterjesztői álláspontok a T/2916/29 . . sz. ajánlásban ismerteti módosító
javaslatokról :

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogifőosztálya

Budapest, 2007 . június 11 .

Dr. Lázár János s.k.,
a Honvédelmi és rendészeti

bizottság elnöke

Dr. Avarkeszi Dezső s .k.

	

Balog Zoltán s.k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi

	

az Emberi jogi, kisebbségi,
és ügyrendi bizottság elnöke

	

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Ajánláspont Az Alkotmányügyi bizottság állásfoglalása

	

Előterjesztő képviselője

1 . támogatja

	

egyetért

2 . támogatja

	

egyetért

3 . egyharmada sem támogatja

	

nem ért egyet

4 . egyharmada sem támogatja

	

nem ért egyet

5 . nem támogatja

	

nem ért egyet

6 . egyharmada sem támogatja

	

nem ért egyet

7 . támogatja

	

egyetért

8 . támogatja

	

egyetért

9 . támogatja

	

egyetért

10. nem döntött, mert a módosító javaslat az 1 . helyen kijelölt Honvédelmi biz .
szerint nem házszabályszerű .

11 . támogatja egyetért

12 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

13 . támogatja egyetért

14 . támogatja egyetért
(a Honvédelm biz. ülésén is!)

15 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

16 . támogatja egyetért

17 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

18 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

19. támogatja egyetért

20 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet

21 . támogatja egyetért

22. támogatja egyetért

23. támogatja egyetért

24. támogatja egyetért

25. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

26. egyharmada sem támogatja nem ért egyet

27. támogatja egyetért

28. támogatja egyetért

29. támogatja egyetért
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